
ذذ ا:  تعالى الله قال إإ ذو ذل ((  مم إقلي هه هقاو ا ذل إف ممممر ا ذأفن هم إم هكمم ذق ذز هه ذر ملمم ذل  ال ذقممر ا
ذن إذني مل هرو ا  ا ذف ذن ذك إذني مل هناو ا إل ذم هم آ إع مط هفن من ذأ ماو ذم هء ذل ذشممر ا هه ذني ملمم هه  ال ذممم ذع مط من ذأ إإ
مم هت مفن مل ذأ لل إف ي إإ لن ذضال إبلي   )) هم

"  الصممحر ابة فقممر اء قممر ال أي: "  المؤلققف ) قققال) لهممم قليل (( إذ ا
سققار هكققذا المققوال ) مققن)  اللممه رزقكممم (( ممر ا ) علينا) (( أفنفقاو ا

الةية فتكون هذا وعلى الفقراء هم القائل فجعل الةية تفسير في المؤلف
ةيسقألون الفقققراء جقاء إذا ةيعنققي ةينفقوا أي النغنياء من الفقراء سؤال في

ةيشققأ لم تعالى والله نطعمكم : كيف وقالوا بهم تهكموا ةينفقوا أن النغنياء
تققوجيه هققذا سققؤال بققدون لعطيناكم نطعمكم أن شاء ولو ؟ نطعمكم أن

عامقة الةيققة نجعققل أن ةينبغي الذي ولكن المؤلف عليه مشى ما على الةية
التعميم به ةيراد اليحيان بعض به ةيراد الفاعل وإبهام الفاعل فيها أبهم لنه
الفقراء كانوا سواء الناس من أيحد لهم قال إذا ) أي) لهم قليل (( إذ افق

مققن النغنيققاء لن النفققاق على ةيحثونهم النغنياء كانوا أو النفاق ةيسألونهم
لل الصحابة لا ةينفقققوا أن علققى الكفققار مققن النغنياء فيحثون ةينفقون مث أةيضقق

ذذ ا:  وقققوله أعققم ليكون إبهامها على الةية نبقي أن فالصواب إإ ذو ذل ((  إقليمم
مم هه هقاو ا ذل إف ممر ا ذأفن هم إم هك ذق ذز هه ذر مل وقوله والعطاء البذل بمعنى ) النفاق)  ال

هقماو ا(( أ:  قققولهم وفققي ، اللققه أعطاكم مما ) أي) رزقكم (( ممر ا:  إف فن
ممر ا هم إم هك ذق ذز هه ذر مل أن علققى تنققبيه فيها أموالكم من أنفقوا قولهم ) دون)  ال
اللققه رزق مققن ولكنققه الواقققع فققي كسبكم من ليس أةيدةيكم بين الذي هذا

بققه ةيققأمركم اللققه لن اللققه رزقكققم الققذي هققذا من تنفقوا أن عليكم فكان
فضققله تنكرون فكيف المال هذا  أعطاكم الذي هو بالنفاق أمركم فالذي

(( ممر ا:  قققوله فققي الفائققدة هققو فهققذا تنفقققون فل أمره عن وتستكبروا
ذل (( ) الجواب)  الله رزقكم ذن ذقر ا إذني مل هرو ا  ا ذف ذن ذك إذني مل هناو ا إل ذم هم آ إعمم مط هفن ذأ

من ماو ذم هء ذل ذشر ا هه ذني مل هه  ال ذم ذع مط ذل (( : ) قوله) ذأ ذن ذقر ا إذني ملمم هرو ا  ا ذفمم ذن ذك إذني ملمم إل
هناو ا ذم قالوا ةيعني الصلة بها المراد وأن بابها على أنها الحصح هذه ) اللم) آ
لل : لهققم قققالوا الققذةين هققم ؟ آمنققوا الققذةين مققن ، آمنققوا للققذةين ةيصققل قققو

: " المؤلققف ) قققال) (( قممر الاو ا) )  اللممه رزقكممم ممممر ا (( أفنفقمماو ا
مققن أنققه وةيحتمققل اسققتهزاء أنققه المؤلف ذكر ما " ةيحتمل بهم  استهز اء

لا بالقدر اليحتجاج باب لا عناد هم(( :  ةيقولون وتحجج إع مط هفن من ذأ ماو ذم هء ذلمم ذشممر ا ذني
هه مل هه  ال ذممم ذع مط نكققرة تكققون أن وةيجققوز الققذي بمعنققى ) هنققا) (( مممن) ) ذأ

لا نطعم أي موحصوفة لققو الذي أنطعم أو دوننا من أطعمه الله ةيشاء لو أيحد
: قققوله وشققرطها لمتنققاع امتنققاع يحققرف ) هنا) (( لاو و أطعمه الله ةيشاء
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يحيققث الكققثر خلف علققى أتققت ) وقققد) (( أطعمه ) وجوابها) (( نيشر اء
لققو جواب فإن لطعمه الله ةيشاء لو من والحصل الجواب من اللم يحذفت

لا كان في المران اجتمع وقد اللم تحذف وقد اللم إثبات فيه فالكثر مثبت
مم:  تعققالى قوله هت مني ذأ ذر ذف ذأ ذن ذمممر ا ((  هثماو هر مح مم* ذت هتمم مفن ذأ ذأ هه   ذفن هعمماو ذر مز مم ذت هن ذأ محم ذفن

ذن هعمماو إر مز ا ماو*   ال ذلمم هء   ذشممر ا هه ذفن ذنممر ا مل ذع ذج ممممر ا ذل ذطر ا مم هح هتمم مل ذظ ذن ذف ههمماو مك ذف )) ذت
هم:  قال ثم]46:65[الواقعة هت مني ذأ ذر ذف ذأ ذء ((  ذمر ا مل إذي  ا مل ذن  ا هباو ذر مش مم* ذت هتمم مفن ذأ ذأ  

هه هماو هت مل ذز ذن ذأفن إن إم مز هم مل مم  ا هن ذأ مح ذن ذفن هلاو إز همن مل ماو*  ا ذل هء   ذشر ا هه ذفن ذنر ا مل ذع مجممر ا ذج ذجر ا هأ

ماول ذل ذن ذف هرو هك مش ) في) (( لاو جواب في اللم فأتت]69:70)[الواقعة) ذت
ن ويحقذفت السابقة الةية اب مقن معنقا القتي الةيقة هقذه الثانيقة الةيقة م ب

: المؤلققف ) قققال) أطعمه  الله نيشر اء لاو من (( أفنطعم اللم محذوف
مء ذلك نيقاولاون إفنهم"  مر ا  استهز ا لا أنطعم " ةيعني وتهكم شققاء لققو قوم

 الله إلى ؟ الله إلى وإل إلينا أي لنا فإطعامهم لطعمهم الله
لا بالقدر اليحتجاج ؟ إةيش باب من أنه وةيحتمل أنطعم ةيعني اللوم من فرار

لا أن ةيشقأ لققم تعقالى اللقه ولكققن فأطعمنقاهم أطعمهقم اللققه ةيشاء لو قوم
 وجهين هذا نطعمهم فل نطعمهم

لا هققذا قققالوا أنققه ةيحتمققل الثققالث الققوجه ةيقققوله كمققا القققدر علققى اعتراضقق
؟ ةيعطيققه ول فقيققر هققذا الله أن ةيجعل أن ليش والشيوعيون الشتراكيون

علققى ةيعترضققون هققذا جققوابهم فققي كأنهم هذا جوابهم في ةيقولون فكأنهم
عنهم المسئول ، عنهم المسئولين إيحنا ما الله ؟ من ةيطعمهم والذي الله
من نوع فيه هذا فيكون ذلك ةيشأ لم لكن ةيطعمهم أن الله على وكان الله

: اليحتجققاج والثققاني  : السققتهزاء أوجققه ثلثققة فهذه القدر على العتراض
القدر على : العتراض والثالث  بالقدر

من((:  قالوا ثم إإ مم   هت مفن هذا معتقدكم مع ذلك لنا قولكم في أنتم ما ) أي) ذأ
مل(( إإ لل إف ي   لن ذضال إبليمم أن أمققروا الققذةين الكفققار هققؤلء ةيعنققي ) بيققن) هم

شققاء لققو اللققه أن تعتقققد أنققت أمرهققم للققذي ةيقولققون الفقراء على ةينفقوا
لا ةيقولققون ذلك أعتقد نعم فيقول لطعمهم نطعمهققم أن تأمرنققا كيققف : إذ

)) أفنتم (( إن:  وقققوله مققبين ضققلل فققي إل أنت ما الله بمشيئة والمر
؟ نافيققة أنهققا على الدليل ما ، ما بمعنى ؟ شرطية وإل نافية ) هنا) (( إن
ومققر نافيققة إن أن علققى دليققل فهققي إن بعد إل جاءت وإذا بعدها إل لوجود
:  أوجه أربعة على العربية اللغة في ترد إن أن قليلة أةيام قبل علينا

الول: 
...:  الطالب
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أنتققم ولكققن حصققرةيف ول ذهققب أنتم إن ما نغدانة بني ومثاله : طيب الشيخ
لا تأتي طيب ، الخزف ؟ خالد أةيض
. : شرطية الطالب
. مثاله : شرطية الشيخ

...:  الطالب
نعققم العرب كلم من أو السنة من أو القرآن من بشاهد تأتي : ول الشيخ

من (( ، من إإ هك يلير ا ذني إن مو ذغ مر ا ذأ إقلي هه ذف مل ذل ى ذفر ال مو ذمر ا ذأ إه ] هققذه135)[النساء:) إب
لا طيب شرطية . فوزي ثالث
...:  الطالب
. مثاله نافية : وتأتي الشيخ

...:  الطالب
. مثاله الثقيلة من مخففة : طيب الشيخ

...:  الطالب
"   المعر ادن كر ام كر افنت مر الك وإن: "  الشاعر : قول الشيخ
أبققان مققن " فهققي بيققن : " أي ) قققال) (( مبلين:  المؤلققف وقوله طيب

: أبققان فيقققال ولزمققة متعدةيققة تققأتي أبققان ؟ المتعدي أبان من أو الناقص
مققن مققبين إذا ظهققر بمعنققى الصققبح : أبققان وةيقققال أظهققره بمعنى الشيء

من أنها على بين بمعنى تكون أن ةيحتمل مبين فهو ةيبين أبان من الرباعي
أن السققياق هققذا نغيققر فققي وةيحتمل القاحصر من ؟ المتعدي من ول القاحصر

القققرآن هو المعنى ) ليس)  المبلين (( و القرآن مثل أبان بمعنى تكون
وللتصرنيح: "  المؤلققف قققال ، نعققم للحققق مققبين قققرآن هققو بققل الققبين

ذذ ا ؟ " وةيققن عظليممم ماوقع بكفرهم إإ ذو ذل ((  مم إقليمم ههمم هقمماو ا ذل إف ممممر ا ذأفن إم
هم هك ذق ذز هه ذر مل ذل  ال ذن ذقر ا إذني مل هرو ا  ا ذف ، كفروا الذةين قال : قالوا ةيقل ) ولم) ذك
هققذا ؟ العظيم الموقع هذا ما عظيم موقع ) فله) كفرو ا  الذنين (( قر ال
العظيم الموقع

لل  ليققس ذلققك قققالوا لعلهققم لقلنا : قالوا قال لو هؤلء بكفر : التصرةيح أو
موضققع فققي الظهققار هققذا أن فائدة هذه البخل بسبب ولكن الكفر بسبب

 بكفرهم للتصرةيح الةية هذه في الضمار
الكفققر فيكون كافر من إل تصدر ل المقالة هذه مثل : أن الثانية الفائدة 

لا لققه الضققمار أن سققبق فيمققا علينا مر وقد المقالة هذه قال من لكل عام
:  فوائد ثل ث

 .  الضمير إليهم ةيرجع الذي هؤلء على بالحكم : التصرةيح الولى الفائدة
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. السياق يحسب ظالم أو كافر فهو هذا بمثل قال من أن والثاني
. ةيوحصف ما يحسب وكذا كذا سببه القول هذا وأن : العلة والثالث

قققالوا ةيعنققي آمنققوا الققذةين عققن كفروا الذةين قال ةيعني عن بمعنى اللم إن
لماو ممن (( أفنطعمم المؤمنون وهم عليهم بالنفاق أمروا الذةين يحق في

) .) أطعمه  الله نيشر اء
: ..... الطالب
(( وإذ ا قققالوا للذةين واحصل القول هذا أن ةيعني للصلة أنها : معناه الشيخ
 الممذنين (( قممر ال القققول ) هققذا)  اللممه رزقكم ممر ا أفنفقاو ا لهم قليل

أي للصققلة اللم فتكقون للققائلين آمنققوا للقذةين لهم قيل ) الذةين) كفرو ا
(( أفنفقاو ا:  قققوله هققؤلء علققى أورد الققذي بالقائققل القول هذا تصل أنها
. ) نعم)  الله رزقكم ممر ا

: ...... الطالب
. نعم : أي الشيخ

: ...... الطالب
فكيققف اللققه بيققد المققور أن تعتقققدون كنتققم : إذا ةيقولققون : لنهققم الشققيخ
فققأنتم دوننققا مققن لطعمهققم اللققه شققاء ولققو هققؤلء على ننفق أن تأمروننا
لل هذا ةيعتير الله بيد المر أن اعتقادكم مع إةيانا بأمركم .  منكم ضل

ذذ ا:  وتعالى سبحانه الله ةيقول إإ ذو ذل ((  مم إقلي ههمم هقمماو ا ذل إف ممممر ا ذأفن هم إم هكمم ذق ذز ذر
هه مل كفققروا الققذةين هؤلء : أن الكرةيمة الةية هذه من ةيستفاد آخره ) إلى)  ال

ذذ ا ةيستكبرون ولكنهم وةينبهون ةيوعظون إإ ذو ذل ((  مم إقلي ههمم هقمماو ا ذل إف ممممر ا ذأفن إم
هم هك ذق ذز هه ذر مل . عليهم قائمة ) الحجة)  ال

علققى له منة فل الله بأمر أنفق إذا النسان : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
رزقكممم ممممر ا (( أفنفقاو ا:  لقققوله أعطققاه الققذي هو تعالى الله لن الله
) .)  الله
السققباب ةيققبين أن الققواعظ للمتكلققم ةينبغي : أنه الكرةيمة الةية فوائد ومن
:  لقوله به وعظ ما فعل على تحثه التي

) .)  الله رزقكم (( مر ا
هم((  الكلم هققذا قققالوا الققذةين هؤلء : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن إع مط هفن ذأ

من ماو ذم هء ذلم ذشمر ا هه ذني ملم هه  ال ذمم ذع مط ذل((:  لقققوله كفققار ) أنهققم) ذأ ذقمر ا ذن   إذني ملم  ا
هرو ا ذف ) .) ذك

ذل((:  لقققوله الكققافرةين حصفات من البخل : أن فوائدها ومن ذقر ا ذن   إذني ملمم  ا
هرو ا ذف ةيتصف أن للمؤمن ةينبغي ل فإنه الكافرةين حصفات من كان ) وإذا) ذك
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فققإن ونغيرهققم والنصققارى اليهققود مققن الكافرةين حصفات من كان ما كل به
لا حصار فعله إذا لنه ةيفعله أل بالمسلم اللئق هققذه فققي بالكققافرةين متشققبه

. الخصلة
بهققا ةيرةيققد الحققق كلمققة ةيقققول قققد النسققان : أن الكرةيمققة الةية فوائد ومن

هم(( الباطل إع مط هفن ذأ من   ماو ذم هء ذل ذشر ا هه ذني مل هه  ال ذم ذع مط لققو بققأنه نققؤمن ) فنحققن) ذأ
هققؤلء ةيجعققل أن اقتضققت وجققل عققز يحكمتققه لكققن هققؤلء لطعم الله شاء

. أنغنياء وهؤلء فقراء
نافققذة وأنها الله بمشيئة ةيقرون المشركين : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
أو ) والمشققركون) أطعمه  الله نيشر اء لاو (( من:  لقوله شيء كل في

هققم بققل وجققل عققز الله ربوبية ةينكرون ل أي الربوبية ةينكرون ل الكافرون
لقققوله بألسققنتهم ةينكرونهققا إنمققا بإنكارهققا تظققاهروا الذةين يحتى بها ةيقرون
هدو ا:  فرعققون آل عن تعالى ذحمم ذج ذو ذهمر ا ((  ذهر ا إب مت ذن ذق ملي ذت مسمم مم ذو ا هه هسم هف مفن )) ذأ

ذل:  لفرعققون موسى ولقول]14[النمل: ذقر ا مد ((  ذقمم ذت ذل مممم إل ذل ذمممر ا ذع ذز ذأفنمم

إء هؤل مل ذهمم بب إإ إت ذر ذاو ا ذم مسمم إض  ال مر ل
ذ ذر ذو ا إئ ذصممر ا لكققن]102)[السققراء:) ذب

لا الربوبية ةينكرون . بها تشهد نفوسهم قرارة فإن وإل ومكابرة استكبار
المشققركون ةيستعملها التي الدعائية : الساليب الكرةيمة الةية فوائد ومن
: القققائلين لهققؤلء أو المققؤمنين لهققؤلء قققالوا يحيققث الزمققان قققدةيم مققن

فمم ي إل أفنتممم (( إن:  لهققم ) قققالوا)  اللممه رزقكممم ممممر ا (( أفنفقاو ا
لققم هققذا الكققافرةين مققن للمؤمنين المشين الوحصف ) وهذا) مبلين ضالل

لا ةيزال ول ةيزل بالوحصققاف الخيققر أهققل ةيصققفون فهم هذا ةيومنا إلى موجود
هققؤلء علققى الحكققام استعداء بها ةيقصدون التي أو منهم المنفرة العدةيدة

هؤلء متشددون هؤلء متخلفون هؤلء رجعيون : هؤلء ةيقولون المؤمنين
. متزمتون
: ...... الطالب
عقز اللقه أوليقاء بهقا ةيسقبوا التي الكلمات من ذلك أشبه وما : نعم الشيخ
وةيبققالغ ةيغلققو مققن الققدةين وأهل الخير أهل في ةيوجد أنه ننكر ل ونحن وجل
لققم مققن ةيكفققر يحققتى والتفسيق التكفير من لغيره وحصفه في أو عمله في

ولكققن موجققود هذا أن ننكر ل نحن الله ةيفسقه لم من وةيفسق الله ةيكفره
نتيجققة جققاء إنمققا المتشققددةين هققؤلء مثققل وجققود أن أعلققم والله لي ةيبدوا

فعققل رد ةيحققدثوا أن فيرةيققدون والفسققوق المعاحصققي فققي الخرةيققن لتفرق
التطرف هذا يحصل ما الدةين على كلهم الناس استقام ولو لهؤلء بالنسبة

لا رأوا إذا لكن ومقققر ذلك عل مستمر وأنه والعصيان الفسوق ....من جانب
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هققؤلء فتشققدد لهققؤلء ةيقابققل فعل رد يحصل المور ولة بعض من ذلك مع
ومع الخير هو التوسط ، الخير هو التوسط ولكن هؤلء تراخي مقابل في

المتطرفيققن ألسققنة مققن ةيسققلمون ل المعتققدلين المتوسققطين فققإن هققذا
لل فالغققالين الغالين المتطرفين ألسنة من ول الضالين لهققؤلء ةيقولققون مث

وأولئققك الشققر أهل تقرون أنتم مداهنون أنتم مفرطون أنتم المتوسطين
ةيكونققوا أن الناس من ةيرةيدون هؤلء متشددون : هؤلء الشر أهل ةيقولون

السققوء ألقققاب أن المهققم ، ذلققك أشبه وما كافرون فهم وإل شاكلتهم عل
موجققودة تققزال ول موجققودة تزل لم الله لولياء الله أعداء بها ةيلقب التي
 هذا ةيومنا إلى

مشققبهة : هؤلء ةيقولون السوء بألقاب أهل السنة ةيلقبون البدع أهل يحتى
أشققبه وما نوابت وهؤلء يحشوةية وهؤلء ، الحقيقة على الصفات أثبتوا إذا

قققدرهم مققن والنيل والحط منهم النفور تستوجب التي الكلمات من ذلك
نغيققر والذةيققة ةيققؤذةيهم لكققن ةيضققرهم ل هو ؟ الخير أهل ةيضر هذا هل ولكن

ةيتأذى النسان هو فها به ةيتضرر ل ولكن بالشيء النسان ةيتأذى قد الضرر
وقققد به ةيتضرر ل ذلك ومع المستقذر والشيء والكرا ث البصل رائحة من

نفسققه عققن ونفققى ونغيرهققم المنققافقين مققن ةيققؤذى أنققه لنفسققه الله أثبت
من:  تعالى الله فقال التضرر إإ ذن ((  إذني مل ذن  ا هذو مؤ ذه هني مل هه  ال ذل هساو ذر هم ذو ههمم ذن ذع ذل

هه مل ذلير ا إف ي  ال مفن بد إة  ال ذر إخ : القدسي الحدةيث في وقال]57)[اليحزاب:) ذو ال
( نيممر ا:  القدسي الحدةيث في  وقال)  الدهر نيسب آدم  ابن ( نيؤذنين ي 

هققذه مثققل أن  المهققم) فتضممروفن ي ضممري تبلغمماو ا لممن إفنكم عبر ادي
حصققدورهم بهققا وتضققيق منهققا وةيتققأذوا المققؤمنين تقؤذي أنها شك ل اللقاب

علققى أجققروا عليهققا حصققبروا إذا لنهققم لهققم نافعققة هققي بل تضرهم ل لكنها
مققن المققؤمن ةيصققيب ل لنه لهم كفارة حصارت حصبر بدون تأذوا وإذا الصبر

وأنققه سيما ل ةيشاكها الشوكة يحتى عنه بها الله كفر إل نغم ول أذى ول هم
النسققان هذا وةيكون له منقبة هذا فيكون وجل عز الله ذات في هنا ةيؤذى
النبيققاء مققن وجققل عققز اللققه أوليققاء نققال مققا نققاله قققد اللققه في أوذي الذي

( أفنه:  والسققلم الصققلة عليققه النققبي أخققبر وقققد والشققهداء والصققدةيقين
فققإنه دةينققه في قوة فيه كان  فإذا) فر المثل  المثل  الصر الحاون نيبتل ى
ةيريحمه قد الله فإن أقل دةينه كان وإذا المتحان في أبلغ ليكون أكثر ةيؤذى

ذن وجل عز الله ةيبتليه وقد للخر ةيحصل ما الذةية من له ةيحصل فل إم ذو  ))
إس منر ا من  ال هد ذم هب مع ذه ذني مل ذل ى  ال لف ذع مر من ذح إإ هه ذف ذب ذصر ا رر ذأ ملي من ذخ ذأ ذم مط إه  ا من إبمم إإ ذو
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هه مت ذب ذصر ا رة ذأ ذن مت ذب إف ذل ذق ذل ى  افن إه ذع إهمم مج السققلمة اللققه نسققأل]11)[الحققج:) ذو
. طيب
أوليققاء بقه ةيصقفون بمقا الله أعداء من : المبالغة الكرةيمة الةية فوائد ومن
يحصققروا كأنهم ) المهم) مبلين ضالل ف ي إل أفنتم (( إن:  لقولهم الله

فيهققم هداةيققة ل كققأنه المققبين الضققلل فققي ؟ إةيش في وجه كل من يحالهم
لا . هؤلء من العدوان من ةيكون ما نغاةية وهذا ضلل في إل أنتم ما إطلق

ولكن القرآن في كثيرة وهي الله مشيئة : إثبات الكرةيمة الةية فوائد ومن
؟ بققإةيش مقيققدة أو مقرونققة فهققي المشققيئة مققن تعققالى اللققه ذكققر مققا كل

ل مشقيئة مجقرد اللقه مشيئة ليست إذ بالحكمة بالحكمقة مقرونقة هقي ب
 ؟ أخ ةيا ذكرنا التي القاعدة طيب

: ..... الطالب
.  : أيحسنت الشيخ

ذن:  وتعالى سبحانه الله قال هلاو هقاو ذني ذو ذت ى ((  ذذ ا ذم هد ذه مع ذاو مل مبتقدأ ) هقذا)  ا
ذن الجدةيد الدرس هلاو هقاو ذني ذو ذت ى ((  ذذ ا ذم معد ذه ذاو مل من  ا مم إإ هتمم ذن هكن إقلي إد )) ذصممر ا

و ، القيامققة ومنققه وجققل عز الله بوعد المكذبون الكفار ةيقول ؟ من ةيقول
هقذا مسقتبعدةين ةيقولقون ةيعنقي وتحقدي استبعاد استفهام ) هنا) (( مت ى

ذتمم ى(( :  ةيقولققون ، ةيقولونه من متحدةين المر ذذ ا ذم معممد ذهمم ذاو مل من  ا مم إإ هتمم هكن

ذن) إقلي إد وذلك مؤخر ) مبتدأ) (( هذ ا و مقدم خبر ) هذه) (( مت ى  و)ذصر ا
))  الاوعممد (( هذ ا و معرفققة الوعققد وهققذا النكققرة موقققع واقعة متى لن

ةيكققون وقققد نكققرة ةيكون والخبر المبتدأ هو المعرفة أن والمعروف معرفة
المبتققدأ هققي المعرفة تكون أن وأمكن ومعرفة نكرة وجد إذا لكن معرفة

معرفققة ةيكققون أن فلبققد عليققه محكققوم المبتققدأ لن ؟ لمققاذا المبتققدأ فهي
المحكققوم ةيكققون أن فلبد وتخصصه المدلول تعين تعلمون كما والمعرفة

لا عليه كلمتققان وجققد إذا هققي القاعققدة هققذه فيققه العلماء قال ولهذا معلوم
المبتققدأ هققي المعرفققة تكققون أن وأمكققن نكققرة والخققرى معرفة إيحداهما

ةيكققون أن فلبققد عليققه محكوم المبتدأ أن ذلك وتعليل ، المبتدأ هي فلتكن
لا لا معلوم  متعين

 الاوعممد: "  ) قققال) صممر ادقلين كنتممم إن  الاوعد هذ ا (( مت ى:  ةيقول 
لا ؟ إةيش هذا ) ةيكون) صر ادقلين كنتم (( إن"  بر البعث لا اسققبتعاد وتحققدةي

ولشققك ؟ ةيكققون فمتى نبعث ) بأننا) صر ادقلين كنتم (( إن:  قال ولهذا
يحققتى معيققن بيققوم ةيعينوه لم بالبعث قالوا الذةين لن دايحضة شبهة هذا أن

أبيققن ةيكققون أخققرى آةيققة فققي يحجتهققم إلققى وانظر البعث أعطونا ةيال ةيقول
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ذذ ا إإ ذو ذل ى ((  مت مم هت إه ملي ذل ذنر ا ذع هت ذنير ا لت آ ذنممر ا يلي ذن ذمممر ا ذب مم ذكممر ا ههمم ذت مج مل هح من إإ هلاو ا ذأ ذقممر ا
هتاو ا مئ ذنر ا  ا إئ ذبر ا من إببآ مم إإ هت ذن هكن إقلي إد : إنهم قالوا الذةين وهل]25)[الجاثية:) ذصر ا

لا ؟ بآبائنا ائتوا ةيقولوا يحتى الدنيا في تبعثون إنكم قالوا ةيبعثون قالوا ما أبد
لنا ابعثوهم ةيعني بآبائنا : ائتوا فقولهم القيامة ةيوم ستبعثون قالوا إنما هذا
ل القدنيا فقي سقتبعثون إنك لهم قيل ما لنه محله نغير في تحد هذا فقي ب
)) صممر ادقلين كنتم إن  الاوعد هذ ا (( مت ى:  ةيقولون هم ، القيامة ةيوم

إل القققرآن فققي هققذا اللققه ذكققر ؟ الجواب إةيش هق هه ((  ملمم مم  ال هكمم إليلي مح مم هني هثمم
مم هك هت إملي مم هني مم هث هك هع ذم مج ذلمم ى ذني إم إإ ماو إة ذنيمم ذممم ذلير ا إق مل ذب ل  ا منيمم إه ذر )[الجاثيققة:) إفليمم

  الوعد هذا ةيأتي وسوف انتظروا بعد وقته ةيحن لم فالوعد]26
ذمر ا:  تعالى الله قال ذن ((  هرو هظ لا الجققواب ) هققذا) ذنين الةيققة هققذه فققي أةيضقق

ذمر ا:  قال أجاب ذن ((  هرو هظ نفخة وهي وايحدة حصيحة إل ةينتظرون ) أي) ذنين
فهققي بنفسققها متعدةيققة كققانت وإذا بنفسها متعدةية تستعمل نظر إسرافيل

ذمر ا مثل النتظار بمعنى ذن ((  هرو هظمم مل ذنين مة إإ ذح ملي مة ذصمم ذد إحمم مل (() ) ذو ا ذهمم ذف
ذن هرو هظ من مل ذني ذة إإ من ذن هس إللي مو ذل بفققي تعققدت وإن أمثلققة ولهققا]43)[فققاطر:)  ا

وإذا وتققأمله فيققه فكققر أي كذا في : نظر تقول الفكر نظر بها المراد حصار
: تعققالى قققوله ومنققه إليققه : نظققرت تقققول بققالعين النظر فهي بإلى تعدت

ره هجاو هو لذ ((  إئ ذم ماو رة ذني ذر إض مققا]21:22)[القيامققة) فنممر اظرة ربهممر ا * إل ى ذفنر ا
الولققى إسققرافيل نفخققة ) وهققي) و احممدة صممليحة (( إل هققؤلء ةينتظققر

هققذه لن والصققور الولققى النفخة في وذلك بهم ةيصاح ) ةيعني) (( صليحة
: تعققالى اللققه قققال الخلئققق ةيفققزع مزعققج عظيققم حصوت لها ةيكون النفخة

ذم ماو ذني ذو هخ ((  ذف إر إف ي هنين بصاو ذع  ال إز ذف من ذف إت إفمم ي ذم ذاو ا ذم مسمم من  ال ذممم إفمم ي ذو
إض مر ل

ذ مل  ا من إإ ذء ذم هه ذشر ا مل شققاء مققن إل تفققزع الخلئق كل]87)[النمل:)  ال
لا فيفزعون وجل عز الله لا فزع ويحينئققذ المققوت الصققعق إلققى ةيققؤدي شدةيد

ذممر ا:  تعققالى اللققه قققال حصققعق وفيهققا فققزع فيهققا وايحققدة نفخققة تكققون  ))
ذن هرو هظ مل ذنين مة إإ ذح ملي مة ذصمم ذد إحمم مم ذو ا هه هذ هخمم مأ ةيأخققذ ) كمققا) (( تأخممذهم) ) ذت

 تنظرهم ول تمهلهم ل بحيث عدوه العدو
مم(( هه ذو ذن   هماو يص إخ إلققى التققاء يحركة نقلت ةيختصمون أحصله  بالتشدةيد)) ذني

وأكققل وتبققاةيع بتخاحصققم عنهققا نغفلققة فققي وهم أي الصاد في وأدنغمت الخاء
: ةيقولققون ةيختصققمون ) أحصققلها) (( نيخصمماون أحصله ، ذلك ونغير وشرب

خخصققمون فصققارت سققاكنة الحصل في والخاء الخاء إلى التاء يحركة نقلت ةي
لنققه الفتققح .....في القراءات فيه اللي مصحف .. معك ذكر قد وهذا نعم
لا ةيققذكر ولققم مفتويحققة والتققاء الخققاء إلى التاء يحركة : نقلت قال آخققر شققيئ
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الخققاء كسققرت ) وكأنهققا) (( نيخصماون المصققحف فققي الققتي والقققراءة
مخصماون ثالثة قراءة ) فيها) (( نيخصماون الصاد لكسر مراعاة )) (( ني

مخصماون ذكر ثلثا الن القراءة فتكون فيضربون ) .) (( ني
: ..... الطالب
الن قققراءات ثل ث ) عنققدنا) (( نيخصماون هذا ةيهدةيكم : ..... الله الشيخ

. فقط قراءتين ذكر هو
: ...... الطالب
فقققط قراءتين فيه ، بس تستعجلون ما أنتم العظيم الله : سبحان الشيخ
 ؟ ةيقول و.....إةيش عندي

فققي وقققع .....كمققا عنهققا للسققتغناء الوحصل همزة : ......ويحذفت الطالب
، بعضققها أو بتمامهققا أي التاء يحركة : نقلت .....فقوله .....بقوله مضارعه

قلبها بعد أي : وأدنغمت ثانية... وقوله فتحة الخاء فتح قراءتان هذا فتحت
لا وبقي ثلثة القراءات من.. أن تلخص آخره إلى قراءة : وفي وقوله حصاد
هققذه وعلققى المشققددة الصققاد وكسققر الخققاء وكسققر الياء فتح وهي رابعة

التقاء يحركقة يحقذفت لمقا هقو .....وإنمقا يحركة ليست الخاء يحركة القراءة
أن فتلخققص السققاكنين ......التقاء الخاء مع ساكنة فالتقت ساكنة حصارت
بضمها سبعية قراءة لنا وليس الياء فتح ....مع سبعية وكلها أربعة قراءتها

.
فقققط قراءتققان تقولون أن تحاولون وأنتم ذلك ...على اذن : زةين الشيخ 

معنققا اللققي تققرون كما أرى ...... وأنا التسرع بعدم أنصحكم أنا ولهذا نعم
تعرفوا يحتى لها وانتبهوا فقط قراءتان المؤلف ذكرها التي القراءات الن

 الخر اء إل ى  التر اء حركة فنقلت نيختصماون أصله بر التشدنيد: "  ...قال
؟ أدنغمققت التي "  ما  الصر اد ف ي وأدغمت  الفتحة ه ي  التر اء وحركة

ذخصماون القققراءة هققذه علققى فصققارت التاء فققي اللققي ) القققراءة) (( ني
المصحف

إخصماون  قراءتان هذه الخاء ) بكسر) (( ني
مخصماون الثالثة القراءة  ) ) فليضرباون (( ني
ل الخققاء نجعققل أن هو المحشي المؤلف إليها أشار التي الرابعة القراءة 

الفتحققة بيققن فتكققون الفتحققة نختلس خالصة مكسورة ول خالصة مفتويحة
الثالثققة القققراءة نعققم المفسققر إليهققا أشققار ما رابعة قراءة هذه والكسرة

لا إخصممماون المصققحف في موجودة قراءة وهي إليها أشار ما أةيض )) (( ني
الصققاد من الحركة لن المحشي وجهها المصحف في الموجودة والقراءة

9



بالكسققر الخققاء يحركت ساكنة حصارت فلما ساكنة فصارت التاء من أزةيلت
ريحمققه ةيقققول المؤلققف عندنا اللي فالمهم ، الحصح على الساكنين لللتقاء

وغلير وشرب وأكل وتبر انيع بتخر اصم عنهر ا غفلة ف ي وهم: "  الله
لا " فالصيحة ذلك بققأمورهم لهون عنها نغافلون وهم نغرة على أخذتهم إذ

في قلوبهم ائتلف عدم على ةيدل وهذا بعض مع بعضهم ةيتخاحصم ودنياهم
شققرار على إل الساعة تقوم ل ولهذا البهائم جنس من وأنهم الساعة تلك

هققم مققا أكثر كأن التخاحصم سوى وجل عز الله ةينقل ولم طيب نعم الخلق
عنققدهم مققا لنهققم والتققدابر والتبققانغض التخاحصققم هو الوقت ذلك في عليه

فيمققا التعامققل فققي الخلق وشرار الله معاملة في الخلق شرار هم إةيمان
بينهم

مخصماون قققراءة وفققي  لا بعضققهم ةيخصققم ) أي) فليضممرباون (( ني بعضقق
وليس ومرج هرج في لنهم للحق ل الخصومة في للغالب الظهور فيكون
والعيققاذ هققذه فكققانت الخلققق شققرار هم خلق ول مروءة ول إةيمان عندهم

.  كلم فيه بقي الله شاء وإن ، الساعة قيام عند يحالهم بالله
مققن ) فيسققتفاد)  الاوعد هذ ا (( مت ى:  وةيقولون ومكابرتهم هؤلء تعنت
رسققالته بلققغ ولمققن العققالمين لرب التحدي يحد إلى ةيصل آدم بني أن ذلك

) .)  الاوعد هذ ا مت ى (( ونيقاولاون:  لقولهم
سققيبعثون أنهم للناس وبينوا المبين البل غ بلغوا الرسل : أن فوائدها ومن

:  لقوله بذلك وعدوا وأنهم وةيجازون
) .)  الاوعد هذ ا مت ى (( ونيقاولاون

لا القققول هققذا قققالوا الققذةين هققؤلء : أن فوائدها ومن لا تحققدةي لققم واسققتبعاد
: هنققا لقققوله وفكققروا المر في نظروا وليتهم كذبوهم بل الرسل ةيصدقوا
) . ) صر ادقلين كنتم (( إن

علم ) : إثبات) صليحة إل نينظرون (( مر ا:  بعدها التي الةية فوائد ومن
: نعققم قولهم ) جواب) نينظرون (( مر ا:  قوله لن وسمعه وجل عز الله

) .)  الاوعد هذ ا (( مت ى
. تأخذهم التي الصيحة بهذه المكذبين هؤلء : تهدةيد فوائدها ومن
بصققيحة كلهققم هققؤلء ةيؤخققذ يحيققث وجل عز الله قدرة : بيان فوائدها ومن

ليققبين بوايحققدة الصققيحة أكد ) وهنا) و احدة صليحة (( إل:  لقوله وايحدة
. طيب ةيؤخذون مرة بأول بل ثانية مرة ةيعيدها ل أنه

(( وهممم:  لقققوله بغتة تأتيهم الصيحة هذه : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
. عنها ) نغافلون) نيخصماون
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لا الكرةيمققة الةيققة فوائد ومن عليهققم تقققوم الققذةين هققؤلء يحققال : بيققان أةيضقق
سققوء علققى ةيققدل ممققا والتنققازع الخصققوم وهققي الصيحة وتأخذهم القيامة

المخاحصققمة إل المققر هققذا إل لهققم هققم ل وأنققه أخلقهققم وسققوء أيحققوالهم
لا والمنازعة لا شح فققي جققاء ولهققذا الخققرة عققن ونغفلققة الققدنيا فققي وطمعقق

)  المخلمماوق شممر ار عل ى إل تقاوم ل  السر اعة أن(  الصحيح الحدةيث
هققذا إل اللققه ةيقذكر لقم لكققن وةيشقربون ةيقأكلون أنهققم المعلوم من وهؤلء

.  الزمن ذلك في يحالهم سوء لبيان التخاحصم
ذفال الجدةيققد الققدرس مبتققدأ هققذا ، وجل عز الله قال ثم ذن ((  هعاو إطلي ذت مس ذني

مة ذلي إص ماو ذلمم ى ذول ذت مم إإ إهمم إل مه ذن ذأ هعمماو إج مر ةيتجققازوا لققم أخققذتهم إذا  ةيعنققي)) ذني
(( ل الفققزع مققن فيققه هققم مققا لشققدة الكلم ةيسققتطيعون ول بققل مكققانهم

وإلققى أهليهم إلى ةيوحصوا أن ةيستطيعون ل ) ةيعني) تاوصلية نيستطليعاون
 فيه ةيتكلمون ل عظيم المر لن سفهائهم وإلى حصغارهم
الققذةين هققم فل مكانهم ةيتجاوزون ل ) لنه) نيرجعاون أهلهم إل ى (( ول
فيهققم ةيوحصققوا أن اسققتطاعوا الققذةين هم ول وشاهدوهم أهليهم إلى وحصلوا

لا الله لن كذلك وهو عظيم أمر ةيأخذهم الذي المر أن على ةيدل وهذا أيحد
ذم:  ةيقول تعالى ماو ذني ذو هخ ((  ذف إر إف ي هنين بصاو ذع  ال إز ذف من ذف إت إف ي ذم ذاو ا ذم مسمم  ال
من ذم إض إف ي ذو مر ل

ذ مل  ا من إإ ذء ذم هه ذشر ا مل لل  ال هك هه ذو ماو ذتمم ذن ذأ إرنيمم إخ )[النمققل:) ذد ا
87[.
أسققواقهم ) مققن) نيرجعمماون أهلهممم إل ى (( ول:  وجققل عققز قققال ثققم

 فيها ةيموتون بل وأشغالهم
ذخ  إف هفن ذو إر إف ي ((  بصاو النفختين وبين للبعث الثانية النفخة قرن ) وهو)  ال

عققز اللققه ةيققذكره الصور في ) النفخ)  الصاور ف ي (( وفنفخ سنة أربعون
لا وجققل التهوةيققل فققي أبلققغ البهققام ) لن) (( فنفخ لمجهققول بالبنققاء دائمقق

((:  تعققالى اللققه قققول تجققدون ولهققذا الفاعققل ذكققر إذا ممققا والتعظيققم
مم هه ذلي إش ذغ ذن ذف يم إم ذلي مل مم ذمر ا  ا هه ذلي إش الققذي هققذا بين لو مما أبلغ]78)[طه:) ذغ

لا فالبهام نغشيهم كققل وفققي النافققخ أبهققم هنا والتعظيم التهوةيل ةيفيد أيحيان
حصققلى النبي عن ثبت وقد المر هذا عظم لبيان مبهم النافخ مبهمة الةيات

يحملققة أيحققد إسققرافيل هو الصور في بالنفخ وكل الذي أن وسلم عليه الله
 النفخممتلين وبليممن للبعممث  الثر افنليممة  النفخة: "  المؤلققف قققال العرش

ذذ ا(("  سنة أربعاون إإ ذف مم   ذن هه إث إم ذد ا مج ذل فمم ي (( فنفخ آخره ) إلى)  ا
الةيققة هققذه فققي الصققور فققي النفققخ تعالى الله ذكر وقد ) للبعث)  الصاور

، ونغيرهققا النعققام سورة في وكذلك النمل سورة وفي الزمر سورة وفي
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منهققم ؟ اثنققتين همققا أو ثل ث هن هل النفخة في اختلفوا العلماء أن المهم
اثنتققان أنهمققا والظققاهر ، ثل ث : إنها قال من ومنهم ، اثنتان : إنها قال من

ما ظاهر وهذا بعث فيها والثانية وحصعق فزع فيها منهما الولى لكن فقط
" فتكققون للبعممث  الثر افنلية  النفخة: "  قققال يحيققث المؤلققف إليققه ذهققب

موت ثم عظيم فزع فيها ةيحصل منهما الولى لكن نفختان
حصققعق الثانية والنفخة فزع الولى النفخة ثل ث : إنها العلماء بعض وقال 

ذخ:  تعققالى قققال الزمققر سققورة فققي ، بعث الثالثة والنفخة وموت إف هفن ذو  ))
إر إف ي بصاو ذق  ال إع ذص من ذف إت إف ي ذم ذاو ا ذم مس من  ال ذمم إض إفم ي ذو مر ل

ذ مل  ا من إإ ذممم
ذء هه ذشر ا مل مم  ال ذخ هث إف إه هفن ذر ى إفلي مخ ذذ ا هأ إإ مم ذف رم ههمم ذليممر ا ذن إق هرو هظمم من )[الزمققر:) ذني
ذم النمل سورة في ، اثنتين فذكر]68 ماو ذني ذو هخ ((  ذف إر إف ي هنين بصاو ذع  ال إز ذفمم ذف
من إت إف ي ذم ذاو ا ذم مس من  ال ذم إض إف ي ذو مر ل

ذ مل  ا من إإ ذء ذم هه ذشر ا مل لل  ال هكمم هه ذو ماو ذتمم ذأ

ذن إرني إخ الفققزع هققذا فيكققون ، الثانيققة ذكر وطوى القيامة ةيوم ذكر  ثم)) ذد ا
) والصور)  الصاور ف ي (( فنفخ:  قال ، البعث ثم الموت ثم الموت قبل
والرض السققماء بيققن كمققا سققعته أن الحققدةيث في ورد واسع عظيم قرن
الققذي جسققدها إلققى روح كققل وتققأوي منققه الرواح فتخرج للبعث فيه ةينفخ

ل الصققور هققذا مققن الخارجة الرواح كثرة على تخطئه ل الدنيا في تعمره
عشرات أن قدر لو يحتى الدنيا في تعمره كانت الذي جسدها روح تخطئ
جسققده إلققى إل تققأوي ل وايحققد كققل روح فإن وايحد مكان في دفنوا الناس
) أي) هممم (( فإذ ا:  تعققالى اللققه قققال وعل جققل العليققم العزةيققز تقققدةير

المقبورون
ذلمم ى((  ) القبققور)  الجممد اث (( مممن مم إإ إهمم يب ذن ذر هلاو إسمم  ةيخرجققون)) ذنين
 و عاطفة ) الفاء) هم (( فإذ ا:  قوله بسرعة
فيهققا الجملققة ) مبتققدأ) (( هممم و المفاجئققة علققى دال ) يحققرف) (( إذ ا

(( نينسلاونبقققق متعلقة ربهم ) وإلى)  الجد اث (( من و خبره استئناف
ل النفققخ ةيحصققل مققا بمجققرد ) ةيعنققي) هم (( فإذ ا:  تعالى الله ) ةيقول)

، القبققور مققن والخققروج الصققور فققي النفققخ بيققن أي بينهمققا لققوقت ةيحصل
تعققالى اللققه إلققى ةيخرجققون القبققور ) مققن)  الجممد اث مممن هم (( فإذ ا

)) (( هممم في ) الضمير)  الجد اث من هم (( فإذ ا:  وقوله مسرعين
المقبققورةين المراد أن علمنا أةين " من  المقباورون أي: "  المؤلف قال

: وقققوله القبققور ) هققي) ((  الجد اث ) لن)  الجد اث (( من:  لقوله ؟
مققن لن الكققثير النغلققب علققى بنققاء ) هققذا)  الجممد اث من هم (( فإذ ا

علققى الرض فققي ةيلقى أو اليم في ةيلقى بل جد ث في ةيكون ل من الناس
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أنهم والكثر الغالب لكن الرةياح وتذروه ةيحترق أو السباع تأكله أو ظاهرها
الحصققر لفققادة المعمول تقدةير ) فيها) ربهم (( إل ى:  وقوله القبور في

إلققى ةينسققلون وإنمققا حصدةيق إلى أو قرةيب إلى أو دنيا إلى ةينسلون ل ةيعني
((:  تعققالى اللققه قققال كمققا بسققرعة السققير معناه والنسلن وجل عز الله

مم هه من ذو يل إم لب هك ذد ذن ذح هلاو إس . بسرعة ةيخرجون أي]96)[النبياء:) ذنين
لا وهذه هذه قبل التي الكرةيمة الةية فوائد ومن الصققور في النفخ : أن أةيض

.  وقع إذا
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